
לכבוד

במקרה של אי מסירה, נא להחזיר לגזברות מחוז

שם משפחה ופרטי

היעדרות במהלך החודש*נוכחות במהלך החודשפרטי הגננת

שם משפחה ופרטי

חלק ב' - דיווחי מילוי מקום ע"פ ימים בודדים

חלק ג' - פרטי בנק וכתובת לגננת מ"מ

הערות תאריךמספר זהות
לידה

12345678910111213141516171819202122232425262728293031

סה"כ
שעות
עבודה
בפועל

היום בחודש לפי הלוח הכללי
יש למלא שעות עבודה בפועל התפקיד

המחוז-מקור גזברות  אישור הרשות המקומית: - הנני לאשר בזה כי כל הפרטים בדו"ח זה נכונים.אישור הגננת המרכזת - הנני לאשר בזה כי כל הפרטים בדו"ח זה נכונים. 1.
תפוצה:

חתימהתאריךתאריך

חתימת
הגננת

המרכזת
מקומית-העתק 3. רשות 

2. מפקח/ת-העתק

4. גננת-העתק

סייעת

ממלאות מקום
הסייעת בהעדרה

הגננת

משלימה

מ"מ גננת בגין:
העדרות מזדמנת,
מחלה, השתלמות

חד פעמית או 
גננת משלימה

שלא מקבלת
משכורת חודשית

עד תאריךמתאריך

שנהשנה חודשחודש יוםיום

מס'
שעות

קוד
היעדרות תיאורתיאור הפיצולמספר זהות

שעות שבועיות
לפי ימים בשבוע

תאריך תחילת
עבודה בחודש

קוד
פיצול
משרה

גן הילדים נמצא בפיקוחסוג הגןסמל מוסדשם הגןשם הרשות המקומית

מספר טלפון גננת

מספר טלפון בגןכתובת הגן

בא

-5* ימים חופשיים בגין עבודה ב ימים בשבוע, העדרות אם, יום השתלמות קבוע.

יוםחודששנהשוהדג

חלק א' - גננות קבועות במערכת -
נוכחות, היעדרות והפסקות עבודה

(נא למלא מערכת שעות הוראה)

מספר הילדים בגן

מ"דמ"מ חינוך מיוחדרגיל

שם המפקחת

דו"ח על נוכחות גננות בכיתות גן
חודש

ימולא במקור + 3 העתקים

על דו"ח זה להגיע לגזברות המחוז
-2עד ל בכל חודש!

שנה

ס"ב

יוםחודששנהס"ב

המערכת לפי ימי השבוע
- יום עבודה מלא כולל שעות ניהול וחינוך

- יום חופשי לא יסומן
- יום עבודה דו-שבועי יסומן "2" או "3"
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דו"ח זה לא יכובד ללא פרטיה המלאים של גננת מ"מ

טלר כא"בטלר שכראל: גזברות מחוז טלפון

מינהל הכספים

ס"ב
פרטי בנקפרטי הגננתתאריך לידהמספר זהותשם משפחה ופרטי

מס' חשבוןסניףבנקמיקודישובכתובת מס' טלפון

* פירוט טבלת היעדרויות מופיע בגב הטופס.
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כתובות הגזברויות (למשלוח דואר):

גזברות מחוז ירושלים
גזברות מחוז צפון

גזברות מחוז חיפה
גזברות מחוז מרכז

גזברות מחוז תל-אביב
גזברות מחוז דרום

, טל'  , גבעת שאול ירושלים  02-5602222כנפי נשרים  95464 22
, טל'  , נצרת עלית  04-6500111ת"ד  17105 530

, חיפה, טל'  04-8632666קרית הממשלה, רח' פל-ים  15
, טל'  03-6896666רח' השלושה 2, יד אליהו, תל-אביב  67060
, טל'  03-6896666רח' השלושה 2, יד אליהו, תל-אביב  67060

08-6263333רח' התקווה 4, באר-שבע, טל' 

הוראות למילוי הדו"ח
חלק א' של דו"ח הנוכחות

מתייחס לגננות קבועות במערכת

        





          





        


  








   
          






בכל שאלה הנוגעת לבירור פיצול משרה יש לפנות לטלר השכר במחוז

חלק ב' 
מתייחס לגננות ממלאות מקום

 









         
       







 







 
 

של דו"ח הנוכחות

1
2

.2
0

0
9

5
1

1
9

   
ט

ול
וי

ל 
גו

ס
   

   
 

ע
ק

ר

קוד סוגי העדרות:

תיאור היעדרות
סוג

היעדרות

חופשה על חשבון מ"מ בחינוך מיוחד
נישואין 

אבל 
נישואין בשכר

נישואין ללא שכר 
ימים  מפטירה עד קבורה

ימי בחינה
השתלמות
יום זיכרון 

בדיקות רפואיות 
פגרת חג למורה מלאום שונה

היעדרות בשל מצב בטחוני-מלחמה
הופעה בבית משפט מטעם אישי

הופעה בבית משפט מטעם המשרד
היעדרות בעקבות שלג 

שביתה
היעדרות לא מוצדקת

1014
1030
1031
1032
1033
1034
1040
1041
1044
1046
1050
1052
1061
1062
1067
1070
1099

תיאור היעדרות
סוג

היעדרות

מחלה עם אישור רפואי 

הצהרת מחלה 

16מחלת ילד עד גיל   

מחלת הורה 

מחלת ילד החולה במחלה ממארת

מחלת בן זוג 

טיפולי פוריות 

 מחלה בחופשת לידה 

שמירת הריון ע"ח ימי מחלה

מחלה ממושכת ללא תשלום

מחלת ילד חד-הורי  

היעדרות עקב הפלה 

שמירת הריון ע"ח ב. לאומי

חופשת לידה 

בדיקות בזמן הריון 

חופשת לידה  שלישיה

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2020

2021

2022

3018

3020

3021

3022

תיאור היעדרות
סוג

היעדרות

חופשת לידה תאומים 

חופשת לידה  בשל אשפוז 

חופשת אימוץ

היעדרות בגין שעת הנקה

לחופשת לידה חלקית 

ח. ל. (תאומים) מוארכת בשל אשפוז הוולד 

ח. לידה ללא תשלום

ח. ל. (שלישיה) מוארכת בשל אשפוז הוולד 

חל"ת אחרי חופשת לידה

תאונת עבודה 

תאונת עבודה ע"ח ימי מחלה

תאונת עבודה ללא מחלה

פגיעה בפעולת איבה 

פגיעה של בן משפחה 

חופשה קצרה ללא שכר

מילואים 

3024
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3030

3031

3040
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4011

4012
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